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SZERVER VIRTUALIZÁCIÓ  
TESTRE SZABHATÓ
SZOLGÁLTATÁS
Számos olyan helyzet adódhat egy cég életében, amikor a saját szerver 
kiépítése és üzemeltetése helyett a szerver virtualizáció a jobb és okosabb 
megoldás.

•  A virtuális szerver teljes mértékben képes a fizikai, lokális szerver kiváltására.
•  Számos különféle szolgáltatás és funkció kiszolgálására alkalmazható 

– például céges honlap, webshop, CRM, ERP.
•  Interneten keresztül elérhető és biztonságosan menedzselhető, paraméterei 

az aktuális üzletmenet függvényében skálázhatóak.
•  Csak a ténylegesen felhasznált erőforrásokat szükséges finanszírozni.
•  A vállalat igényeinek bővülésével a virtuális szerver kapacitásai is azonnal 

bővíthetőek.
•  Igény esetén a szolgáltatáshoz előtelepített operációs rendszer is igénybe vehető.
•  Kiemelkedő, 99,9%-os rendelkezésre állást biztosít.

Kiválóan skálázható,
Az ön aktuális igényeire 

szabható szerver
Szolgáltatás

NAGY ÖSSZEGŰ,
KOCKÁZATOS BERUHÁZÁS 

HELYETT TERVEZHETŐ
HAVI DÍJ!
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A szolgáltAtás előnyei
•  Akár 15-30% költségcsökkenés a saját szerverrel szemben
•  Egyszerűen és könnyen menedzselhető felület
•  Gyors és hatékony hibaelhárítás
•  Tervezhető havi költségek
•  A vállalat igényeihez igazított erőforrások
•  Rugalmasan, akár leállás mentesen bővíthető szerverteljesítmény  

és sávszélesség
•  Személyes szakértői támogatás: 24/7 órás üzemeltetéshez dedikált  

hibabejelentő és operátori csapat áll rendelkezésre

Miért Az invitech solutions?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

KApCsolódó szolGáltAtásAinK:
• Tűzfal
• Adatmentés
• Szoftver bérlet havidíjas konstrukcióban
• Rendszergazdai szolgáltatás

A legtöbb cég saját
szerverkapacitásának csupán 

30%-át használja. 
virtuális szerverrel könnyen 

optimalizálhatóak 
az erőforrások.
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